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MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. 

A MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. egy olyan 

szervezet, amely felelős a villamos energia nemzeti és regionális szinten történő szállításáért, 

rögzített infrastruktúra használatával.  

Egy folyamatosan fejlődő iparágban szerezhetsz értékes tapasztalatot, egy olyan piaci 

szereplőnél, amely egyedülálló rálátással rendelkezik a teljes iparág működésére. Fiatalos, 

dinamikus csapatunkkal számos nemzetközi projektben veszünk részt, de a hazai 

villamosenergia-piac működését is nálunk tanulhatod meg a legjobban. Csatlakozz hozzánk! 

 

ELSZÁMOLÁSI ÜZLETFEJLESZTŐ 
Pályakezdőket is várunk! 
 

FELADATOK, AMIK RÁD VÁRNAK 

• Kereskedelmi tevékenységek - határkeresztező kereskedések, szervezett piaci 

kereskedések, kiegyenlítő energia - elszámolásához kapcsolódó fejlesztési projektek 

koordinációja, projektmenedzsment feladatok ellátása 

• Elszámolási folyamatok részletes megismerése majd részvétel a fejlesztési javaslatok 

kidolgozásában 

• Elszámolást végző informatikai rendszerek megismerése, részvétel azok fejlesztésében 

• A vonatkozó fejlesztések során a publikációs kötelezettségeknek való megfelelés 

biztosítása, adatmenedzsment 

• Munkád során együttműködésben leszel: 

- az operatív elszámolást végző szakértő kollégákkal 

- az informatikai fejlesztési területtel 

- valamint más fejlesztőkkel, akiknek az elszámolás átalakításával járó egyéb 

fejlesztési feladataik is vannak. 

 

 

AMIRE TŐLÜNK SZÁMÍTHATSZ 

• Betekinthetsz a rendszerirányító és a villamosenergia-tőzsdék szakmai területeinek 

fejlesztéseibe, megismerheted a hazai villamosenergia-piac minden fontosabb 

szegmensét 

• Szakértői és vezetői támogatás tudásod szélesítésére, mélyítésére 

• Elméleti tudásod gyakorlatba forgatása, valódi munka 

• Naprakész, jól kamatoztatható tudás a villamosenergia-ipar legfontosabb nemzetközi 

trendjeivel 

 

AKKOR FOGOD JÓL ÉREZNI MAGAD NÁLUNK, HA 

• Szeretsz egy csapat tagjaként dolgozni, brainstormingolni másokkal 

• Tudsz hatékonyan tanulni és szereted folyamatosan mélyíteni a tudásod 

• Mersz kérdezni és megkérdőjelezni 

• Nem okoz gondot, hogy részben angol nyelvű szakmai anyagokból dolgozz  

AMIRE SZÜKSÉGED LESZ A JELENTKEZÉSHEZ 

• Műszaki vagy gazdasági végzettség  

• Önéletrajz és motivációs levél 

 

http://www.mavir.hu/
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MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. 

A SZAKMAI LEHETŐSÉGEKEN TÚL EZT NYÚJTUK 

• Határozatlan időtartamú munkaviszony, teljes munkaidő 

• Versenyképes alapbér mellett ösztönző teljesítménybónusz rendszer  

• Széleskörű béren kívüli juttatások  

• Rugalmas munkaidő és home office 

• Ha szeretsz sportolni, akkor a MAVIR Sport Egyesület számos lehetőséget kínál  
(vitorlázás, sí, fallabda és még sok minden más) 

 

A KIVÁLASZTÁSNÁL ELŐNYT JELENT 

• Iparági tapasztalat 

• Elszámolási feladatokban szerzett tapasztalat 

• Nemzetközi környezetben szerzett tapasztalat 

 

MUNKAVÉGZÉS HELYE 

• Budapest III. kerület Anikó utca 4. 

 

Az álláshirdetésre a karrier@mavir.hu email címen (Tárgy: „Elszámolási 

üzletfejlesztő”) 2021. november 10-ig várjuk jelentkezésedet fényképes 

önéletrajzzal, motivációs levéllel. 

 

A MAVIR ZRt. Toborzással és kiválasztással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója 

a MAVIR ZRt. honlapjának adatkezelési aloldalán található 

(https://www.mavir.hu/web/mavir/adatvedelem). 
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